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De wijkwethouder 
 
Binnenkort zijn er weer de 
gemeenteraadsverkiezingen. Onze wijkwethouder 
Koos de Vos heeft aangegeven aan het eind van 
zijn zittingsperiode afscheid te willen nemen. Vanaf 
deze plaats wil het wijkplatform Oosterboer – 
Ezinge hem hartelijk danken voor de fijne 
samenwerking, zijn betrokkenheid, interesse in het 
wel en wee van onze wijken. Koos was altijd van de 
partij met z’n fiets, pet en onafscheidelijke jasje. 
Het liefst fietste hij door de wijk op zoek naar 
mooie burgerinitiatieven.  
Er zal dus een andere wethouder moeten komen. 
Onlangs las ik in Trouw over het initiatief van de 
gemeente Schagen (Noord-Holland) men heeft 
daar de wethouder van geluk geïntroduceerd.   
De gemeente Schagen heeft een wethouder van 
geluk, begroot op geluk en stuurt op geluk. En het 
plaatselijke Clusius College geeft lessen in het vak. 
Zo komt er een mooie verbinding tot stand. 
De man die voor het geluk beleid politiek 
verantwoordelijk is, is wethouder van geluk en 
financiën Jan Steven van Dijk (PvdA). "Mij zijn geen 
vooroordelen vreemd. Toen ik voor het eerst over 
dit plan hoorde, keek ik ook als een aap naar een 
computer. Nu bestrijd ik associaties als 'vaag' en 
'zweverig' met hand en tand. Dit is waartoe wij op 
aarde zijn. 
 
Schagen stuurt op geluk. Wat betekent dat? 
"Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te 
dragen aan het welbevinden van inwoners. De 
term die dat het beste dekt is 'geluk'. We hebben 
de inwoners van Schagen een vraag gesteld: 'Wat 
maakt jullie nou gelukkig?' Daar zijn twaalf 
factoren uitgekomen. Ten eerste moet iedere 
keuze en uitgave in de begroting nu bijdragen aan 
een van die twaalf factoren. Ten tweede maken we 
nu samen met de inwoners het beleid." 
 
Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 
"Stel, we moeten in een straat het riool vervangen. 
De hele straat gaat open en we halen alles eruit. 
Parkeerplekken, bomen, fietsrekken, echt alles. 
Vroeger stuurden we iedereen die daar woont een 
brief met wat uitleg, datum van oplevering en 
klaar. Nu doen we het anders. Want we kunnen na 
de vervanging van het riool alles wel weer 
terugplaatsen op de oude plek, maar we kunnen 

ook iedereen uitnodigen voor koffie en samen een 
metamorfose van de straat mogelijk maken. 
"Maar dat is slechts één voorbeeld. We werken 
ondertussen ook aan geluk budgetten voor 
mensen die in een isolement zitten, zodat hun 
leven weer een beetje kleur krijgt. En aan het 
markeren van geluk plekken in de stad. "Welke 
plek associeert u met geluk en wat is het verhaal 
daarbij?", vragen we onze inwoners. Dat kan 
bewustwording én een mooie wandelroute 
opleveren." 
 
Iets voor Meppel, een wethouder van geluk?? 
 
Erik Roelofs,  
voorzitter Wijkplatform Oosterboer-Ezinge 
 

 
 
Colofon 
 
De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van het Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge en verschijnt vier keer per jaar. 
 
Redactie: Els Boesjes en Jan Jonker. 
 
De Wijkkrant wordt huis-aan-huis bezorgd. In een groot deel van de 
Vlinderbuurt door bewoners van Het Erf en in het resterende deel van 
de Oosterboer en Ezinge door de bezorger van de Meppeler Courant 
‘huis-aan-huis’. 
Heeft u een ‘Nee Nee sticker’ en wilt u toch de Wijkkrant lezen, dan 
liggen er voor u meeneemexemplaren klaar bij Bakker Steenbergen in 
het winkelcentrum. 
 
De volgende Wijkkrant verschijnt in juni. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 
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5 vragen aan Koos de Vos wijkwethouder 

Hoe kijk je terug op het wijkwethouderschap van 
de Oosterboer & Ezinge? 
Ik kijk terug op een prettige samenwerking met 
beide wijken en een goed contact met 
buurtverenigingen en buurtplatform 
 
Wat inspireerde je? 
De betrokkenheid van heel veel bewoners van deze 
wijken. 
 
Hoe gaf je dat vorm? 
Ik gaf altijd gehoor aan vragen uit de beide wijken 
om langs te komen en te praten, te kijken naar 
buurtinitiatieven, kortom alles wat zich in de 
wijken afspeelde 
 
Wat was een hoogtepunt in de afgelopen periode? 
Ik vond elk jaar het hoogtepunt het openen van de 
burendag in de Oosterboer en telkens te zien 
hoeveel mensen bij deze dag waren betrokken; als 
deelnemer en als vrijwilliger. Een ander 
hoogtepunt was het koken op 4 december in de 
Boerhoorn 
 
Wat wilde je uiteindelijk bereiken? 
Ik heb mij van tevoren geen doel gesteld om te 
bereiken. Als college van burgemeester en 
wethouders hebben wij bij het begin van onze 
periode afgesproken dat wij het college van 
verbinding wilden zijn en dat we elke mogelijkheid 
hebben aangegrepen om die verbinding tot stand 
te brengen. Dat is in de wijk Oosterboer wat mij 
betreft gelukt. 
 
De Tolter basket rijker 
 
Basketbalvereniging Red Giants deed met succes 
een beroep op het ‘Aanjaagfonds’ van de 
gemeente Meppel. De aanvraag van de 
basketballers kreeg een positieve waardering met 
als gevolg dat op een drietal schoolpleinen baskets 
werden geplaatst. Een van de scholen is De Tolter 
in de Oosterboer. Het gezamenlijke  doel van de 
Gemeente en Red Giants is om de jeugd in 
beweging te krijgen. Daarnaast wil de vereniging 
natuurlijk meer bekendheid en enthousiasme 
creëren voor de basketbalsport onder de jeugd van 
Meppel. 

 

Een opmerkelijke 
reactie op de 
plaatsing van de 
basket kwam uit 
onverwachte 
hoek. Oud-
eredivisiecoach 
Bert Samson, in 
de tijd dat Red 
Giants in de 
eredivisie 
speelde 
regelmatig te 
gast in sporthal 

Het Vledder, liet op de Facebookpagina van Red 
Giants het volgende bericht achter: “Zo hoort dat. 
Daar kan de rest van Nederland een voorbeeld aan 
nemen. ‘Stand alone’ baskets, zonder een 
hopeloos voetbaldoel eronder, bij de basis(school), 
onze jeugd. Hulde voor Red Giants.” 
 

Route Stadsbus 
 

 
 
De stadsbus stopt onderweg bij de haltes en bij 
handopsteken langs de route.  
 
 

Groen: wat gaan we doen? 

Elke week staat op de advertentiepagina van de 
gemeente Meppel in de Meppeler Courant ‘huis-
aan-huis’ een bericht wat en waar er in de wijken 
Oosterboer en Ezinge in de week na publicatie aan 
onderhoud van het groen wordt gedaan. 
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Start werkgroep 
 
De oproep in de Wijkkrant van december waarbij 
bewoners werden gevraagd die mee willen denken 
en praten over de plannen die gemaakt gaan 
worden voor de Oosterboer heeft een drietal 
belangstellenden opgeleverd. Het ‘Dynamisch 
Uitvoeringsplan Structuurvisie Meppel 2030: 
duurzaam investeren in de kwaliteit van Meppel’ 
vormt de aanzet tot een proces dat de Oosterboer 
levensvatbaar moet houden. Wat moet daarvoor 
gebeuren?  Dat kan zijn:  De leefbaarheid 
verbeteren, de duurzaamheid vergroten en 
inspelen op de veranderende wet- en regelgeving 
op het gebied van langer thuis wonen. 
Ambtelijk is een start gemaakt met het schrijven 
van een startnotitie. Door de gemeente zal een 
projectleider aangewezen worden. Zodra de 
projectleider bekend is, kan de werkgroep van 
start. Het College van B&W zocht partners om mee 
te kijken en te denken over de plannen. De 
werkgroep van het Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge is één van die partners. 
Mochten er meer bewoners zijn die mee willen 
denken, aanmelding kan door middel van een 
mailtje naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
Studenten doen onderzoek 
 
Dinsdag 20 februari was er in de Boerhoorn een 
bijeenkomst georganiseerd. Wij, drie laatste jaars 
verpleegkunde studenten van Hogeschool Viaa, 
deden in opdracht van de gemeente Meppel een 
onderzoek naar de wensen en behoeften omtrent 
algemene voorzieningen. Hiervoor hebben we 
mensen tussen de 70 en 75 jaar uitgenodigd. Er 
was een grote opkomst waarmee we erg tevreden 
waren. Tijdens deze middag hebben we veel 
gegevens kunnen verzamelen. Wij zijn nu bezig om 
deze informatie te analyseren. Begin maart hopen 
wij met een aantal mensen uit dit beroepsveld ook 
na te denken over dit onderwerp. Nadat we ook dit 
geanalyseerd hebben willen we dit verwerken in 
een verslag met daarin relevante aanbevelingen 
voor de gemeente Meppel. Ook namens de 
gemeente Meppel willen we iedereen bedanken 
voor zijn of haar bijdrage. 
 
Judith, Jenieke en Andrea 
 

Nederland Zoemt 
Locatie Ringpark Oosterboer  
 
Inleiding 
Een aantal wijkbewoners uit Oosterboer heeft 
samen met het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge 
ideeën om een deel van het Ringpark van de wijk 
Oosterboer om te toveren tot een waar paradijs 
voor wilde bijen en vlinders. In het najaar van 2017 
zijn de eerste plannen gevormd tijdens een 
veldbezoek. De bewonersgroep ontvangt daarbij 
ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe 
vanuit het project Nederland Zoemt. 
Samenwerking vindt daarnaast plaats met de 
gemeente Meppel.     
 
Project Nederland Zoemt 
In 2017 is Landschapsbeheer Drenthe gestart met 
het project Nederland Zoemt. Het doel van het 
project Nederland Zoemt is het verbeteren van de 
leefomstandigheden en voedselbeschikbaarheid 
voor wilde bijen in Drenthe door het aanleggen van 
wilde bijenplekken en daarnaast het creëren van 
bewustwording en betrokkenheid onder bewoners 
en overheden bij dit thema. Verspreid over de 
provincie zullen in totaal ongeveer 25 ‘wilde 
bijenplekken’ gerealiseerd worden. Initiatieven 
kunnen vanuit het project Nederland Zoemt 
ondersteuning ontvangen bij de uitwerking van het 
plan, de aanleg en het onderhoud.  
Nederland Zoemt is een landelijk project van de 
koepelorganisatie LandschappenNL en wordt 
gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij. In 
Drenthe wordt het georganiseerd en 
gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe. 

 
Wilde bijenplek Ringpark Oosterboer 
Een belangrijk doel van het plan van de bewoners 
en het wijkplatform is het optimaliseren van het 
beheer en de inrichting van het Ringpark van 
Oosterboer voor wilde bijen en vlinders. De focus 
van het plan ligt op het gedeelte van het Ringpark 
aan de Oosterbroekenweg, gelegen tussen de 
Binnenweg en de Hoogeveenseweg. In september 
2017 hebben de bewoners samen met 
Landschapsbeheer Drenthe de huidige situatie en 
kansen in beeld gebracht.  
Een tweede doel van dit initiatief is het creëren van 
betrokkenheid van de bewoners uit Oosterboer bij 
natuur- en landschapsbeheer en de inrichting en 
het onderhoud van hun eigen leefomgeving. 



5 
 

 

 
Overzichtsopname van de locatie aan de 

Oosterbroekenweg 
 
Huidige situatie 
De basis van het Ringpark bestaat uit intensief en 
extensief onderhouden grasland/grasperken met 
een aantal waterpartijen en enkele bosschages. 
Zover bekend bestaat het onderhoud van de 
grasstroken uit (extensief) maaibeheer en 
schapenbegrazing. Op een aantal plekken zijn 
machinaal bloembollen aangeplant. Langs de 
omgevormde vijver bevinden zich schrale open 
zandplekken, ideaal als nestelplek voor wilde bijen. 
Daarnaast worden de oeverranden van de 
aanwezige vijvers extensief onderhouden. De 
gemeente gaat uitzoeken op welke wijze de 
watergang langs de Oosterbroekenweg 
onderhouden wordt.  
 
Kansen 
Er liggen kansen om het beheer en de inrichting 
van het Ringpark verder te optimaliseren voor 
vlinders en wilde bijen. Ook heel veel andere 
planten en dieren zullen daarvan kunnen 
profiteren. Daarbij valt te denken aan het 
vergroten van de bloemenrijkdom door zoveel 
mogelijk over te schakelen op ecologisch 
maaibeheer, fasering van het (maai)beheer in tijd 
en ruimte vormgeven, de voedselbeschikbaarheid 
voor insecten verhogen door de aanplant van een 
aantal struwelen met inheems bosplantsoen en het 
aanbrengen van geschikte nestelplekken voor 

wilde bijen in de vorm van dood hout en schrale 
zandplekken.  
 
Bloemenrijkdom 
Wilde bijen en vlinders zijn afhankelijk van 
bloemen voor hun overleving. Wilde bijen hebben 
bloemen nodig voor hun eigen energiebehoefte 
(nectar), alsmede voor de larven (stuifmeel). Het is 
om deze reden belangrijk dat vanaf het vroege 
voorjaar (medio maart) t/m het najaar (medio 
oktober) voldoende bloeiende kruiden en heesters 
aanwezig zijn in het Ringpark om deze geschikt(er) 
te maken voor deze insecten. 
 
Bewonersbetrokkenheid 
Een belangrijk doel van het plan van de bewoners 
en het wijkplatform is het optimaliseren van het 
beheer en de inrichting van het Ringpark van 
Oosterboer voor wilde bijen en vlinders. Een 
tweede doel van dit initiatief is het creëren van 
betrokkenheid van de bewoners uit Oosterboer bij 
natuur- en landschapsbeheer en de inrichting en 
het onderhoud van hun eigen leefomgeving.  
 
De initiatiefgroep heeft nagedacht over de 
mogelijkheden om zoveel mogelijk bewoners bij 
het project te gaan betrekken. Zodra de ideeën 
hiervoor klaar zijn zal overleg met de bewoners 
gaan plaatsvinden. 
 
Plogging 
 
Plogging lijkt een nieuwe rage te worden onder 
sportieve mensen met een voorliefde voor zowel 
hardlopen als het milieu. Steeds meer hardlopers 
stoppen tijdens hun training om afval op te rapen. 
De term plogging komt uit Zweden. Het is een 
samenvoeging van ‘plocka’ dat betekent pakken of 
oprapen en ‘jogging’ hardlopen. Volgens een 
fitnessexpert is plogging een prima intervaltraining.  
Wie regelmatig stopt tijdens het lopen, in dit geval 
om rommel op te rapen, vergroot de conditie en 
verbrandt meer vet. Daarnaast oefen je door het 
bukken en opstaan andere spiergroepen. Al lopend 
ben je niet alleen met je lichaam bezig maar ook 
met je omgeving. Als elke Nederlander elke dag 
even zou gaan ploggen dan is ons land binnen een 
week vrij van rotzooi. Een grotere 
schoonmaakactie is niet denkbaar.  
Nooit meer rommel weggooien is overigens een 
prima alternatief.   



6 
 

Wijkteam Oosterboer-Ezinge 
 
Hoewel het wijkteam al zo’n 7 jaar actief is in de 
wijken Oosterboer en Ezinge, is dit nog lang niet bij 
iedereen bekend. We stellen ons daarom even 
opnieuw aan u voor. 
Iedere wijk in de gemeente Meppel beschikt over 
een ‘eigen’ wijkteam. Deze teams bestaan uit 
medewerkers van verschillende organisaties. In het 
wijkteam Oosterboer-Ezinge zitten de 
bewonersconsulent van Woonconcept, sociaal- en 
jongerenwerkers van Welzijn Mensenwerk, de 
wijkagent, de wijkverpleegkundige en een 
toezichthouder en de wijkregisseur van de 
gemeente.   
 

 
Wijkteam Oosterboer-Ezinge met v.l.n.r: Henk, 
Mohamed, Harry, Jan, Michiel en Melissa.  
Niet op de foto: Yvonne en Rozemarijn. 
 
Als wijkteam houden we ons vooral bezig met de 
leefbaarheid in de wijk. Nu is dat een container 
begrip, maar dat klopt ook wel omdat we ons op 
allerlei terreinen begeven. Je ziet het ook al aan de 
samenstelling van het team. Binnen het team 
proberen we de vraagstukken in een buurt of wijk 
op elkaar af te stemmen om zo tot een 
gezamenlijke aanpak te komen. Hierbij gaat het 
zeker niet altijd om problemen zoals woonoverlast, 
verkeersproblemen of hangjeugd. Het wijkteam 
kijkt ook waar de mogelijkheden van de wijk en de 
bewoners liggen. 
 
We stimuleren en ondersteunen 
bewonersinitiatieven en hebben nauwe contacten 
met het wijkplatform en de wijkvereniging. 
Daarnaast willen we bewoners meer betrekken bij 
hun wijk of buurt ter versterking van de sociale 
samenhang en de ontwikkelingen beter te kunnen 
volgen.  
Heeft u een vraag of een initiatief, of is er een 
situatie waar u zich zorgen om maakt, neem dan 

gerust contact met ons op of kom eens langs op 
ons wekelijkse spreekuur. Elke dinsdag van 13.30 
uur tot 15.30 uur zitten we voor u klaar in De 
Beemd in de ruimte waar ook Welzijn Mensenwerk 
sinds kort gehuisvest is. 
 
Het wijkteam Oosterboer-Ezinge bestaat uit: 
 
Bewonersconsulent Michiel Büchli 
michiel.buchli@woonconcept.nl   
088-6162000 
 
Wijkverpleegkundige Melissa Bult 
m.bult@dewijkzorg.nl 
06-33434877 
 
Sociaalwerker Yvonne Snijder 
y.snijder@welzijnmw.nl 
06-13109723 
 
Sociaalwerker Jan Bomers 
j.bomers@welzijnmw.nl 
06-10194410 
 
Jongerenwerker Rozemarijn Koers 
r.koers@welzijnmw.nl 
06-22388789 
 
Wijkagent Harry Zagers 
harry.zagers@politie.nl  
0900-8844 
 
Toezicht Mohamed El Mourabet 
m.e.mourabet@meppel.nl 
140522 
 
Wijkregisseur Henk den Toom 
h.dtoom@meppel.nl 
140522 
 
Rebus 
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Nieuwbouw Isala Diaconessenhuis 
 
Onverwacht groot was woensdag 31 januari de 
belangstelling voor de informatiebijeenkomst. Isala 
gaf die avond een toelichting op de plannen en de 
gemeente een toelichting op de procedure. 
Stoelen moesten bijgesleept worden om alle 
belangstellenden een plaats te geven. In de zaal 
veel bewoners uit de Oosterboer en Ezinge en 
direct betrokkenen van Isala en de gemeente 
Meppel. Tijdens de presentaties werd duidelijk 
gemaakt dat het Diaconesssenhuis aan vervanging 
toe was. Het oudste deel stamt uit 1937. Eindjaren 
zestig en beginjaren zeventig kreeg het ziekenhuis 
de beeldbepalende hoogbouw. 

 
Een van de eerste foto’s van het Diaconessenhuis in 

1937. Foto: archief Oud Meppel 
 
Ten tijde van de presentaties waren het 
programma van eisen en het schetsontwerp van de 
architect in een afrondende fase. Het voorontwerp 
bestemmingsplan lag ter inzage en zienswijzen 
konden worden ingediend tot 21 februari. 
Vanuit de zaal kwamen vragen op het gebied van 
duurzaamheid, zonnepanelen, afwikkeling van het 

verkeer via de Reggersweg en bouwstof dat voor 
verontreiniging zou kunnen zorgen. Het slaan van 
heipalen was eveneens een aandachtpunt alsmede 
de hoogte van de nieuwbouw.  

 
In een volle zaal geeft voorzitter Rob Dillmann van 

de raad van bestuur van Isala uitleg. 
 
Het Reestdal blijft een gebied waar zorgvuldig mee 
moet worden omgegaan. In het ontwerp dat 
getoond werd is sprake van vier bouwlagen met 
een hoogte van in totaal twintig meter. Op de 
begane grond komen de poliklinieken en 
behandelcentra. De verpleegafdelingen komen op 
de verdiepingen.  
De verwachting is dat na realisatie van de 
nieuwbouw de huidige gebouwen van het 
Diaconessenhuis worden afgebroken. 
Isala Diaconessenhuis wordt een volwaardig 
streekziekenhuis met 7 x 24 uurs acute zorg en een 
in samenhang functionerende ziekenhuisfunctie. 
Diverse specialismen zullen in Meppel worden 
geconcentreerd.

 
Op de plaats waar eens De Schiphorst heeft gestaan verrijst binnen enkele jaren het nieuwe Isala 

Diaconessenhuis. 
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Burendag  
Wijkplatform Oosterboer- Ezinge  
22 september 2018 
 

 
 

Evenals vorige jaren nodigt het wijkplatform 
Oosterboer Ezinge de bewoners van de Oosterboer 
en Ezinge uit om zich te presenteren en 
bekendheid te geven aan hun bedrijf, activiteit of 
hobby op de landelijke Burendag op 22 september. 
Scholen en sportverenigingen worden ook 
uitgenodigd.   
Er zal geprobeerd worden een en ander te 
realiseren rond het wijkgebouw de Boerhoorn en 
het winkelcentrum. Het is mogelijk om eigen 
producten en eventueel hapjes te verkopen.  
 
Heeft u belangstelling en wilt u graag deelnemen? 
Geef u dan op voor 30 mei aanstaande. Alleen 
wanneer er voldoende aanmeldingen binnen zijn 
wordt er een informatieve avond georganiseerd en 
kan de nieuwe commissie worden gevormd.  
 
Als wijkplatform verheugen we ons op uw 
deelname! 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Naam: ………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………….. 
 
Tel.nr: ………………………………………………………….. 
 
Email: …………………………………………………………... 
 
Activiteit:……………………………………………………… 
 
Kraam: Ja/Nee    
Er kan ook een kraam gedeeld worden. 
 
Wilt u helpen bij de organisatie Ja/Nee 
U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 

 

Buurtstamppot 
 
Op 13 januari werd in de Vlinderbuurt rondom de 
vijver alweer de 14e buurtstamppot gehouden. 
Ooit begonnen als een alternatief voor een running 
dinner wordt elk jaar op de tweede vrijdag centraal 
ingekocht van aardappel tot oud Hollands 
nagerecht. Op de zaterdag worden in verschillende 
huizen recepten tot een aantal heerlijke 
stamppotten omgetoverd.  
 

 
Vaak recepten van vroeger of verrassende 
stamppotvariaties ( boerenkool met sambal of 
zuurkool met appel ). Rond vijf uur wordt er 
verzameld op een plek, een buffet ingericht en 
samen gedronken op een goed jaar. 
 

 
Dit jaar deden ruim dertig buren mee. De aantallen 
lopen misschien wat terug, de kinderen zijn voor 
het grootste deel het huis uit, en de kilo’s 
stamppot worden misschien wat minder, maar de 
sfeer en de gezelligheid blijven overeind. In al die 
jaren is dit buurtfeest een vaste waarde geworden 
die we elk jaar met veel plezier organiseren. Ons 
buurtje gaat op voor de 15e editie. 
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Koffiecheesecake met karamelsaus  
Voor 6 personen 
Bereidingstijd: 45 minuten +  4,5 uur opstijftijd + 70 
minuten baktijd  
Ingrediënten: 
140 g haverkoekjes 
55 g boter, gesmolten 
4 el water 
400 g verse roomkaas 
200 g volle kwark 
1 zakje vanillesuiker 
4 eieren 
240 ml zure room 
150 g fudge vanille, in stukjes 
 
En van Fair Trade Original: 
8 el Oploskoffie Dark Roast 
100 g + 1,5 el Fijne Witte Kristalsuiker  
1 el Cacaopoeder 
 
En: springvorm van Ø 20 cm, bakpapier, 
aluminiumfolie, braadslede 

Verwarm de oven voor op 180°C. 
Maal de haverkoekjes fijn en meng 
met de gesmolten boter. Bekleed de 
springvorm met een rondje 
bakpapier en verdeel het 
koekmengsel over de bodem. Laat 

dit 30 minuten opstijven in de koelkast. Los 4 
eetlepels oploskoffie op in 4 eetlepels kokend 
water en laat afkoelen. Maak de springvorm 
waterdicht door de onderkant in te wikkelen met 2 
lagen aluminiumfolie. Meng de roomkaas, de 
kwark en de koffie tot een egaal geheel. Voeg 
vanillesuiker, 100 g suiker en de eieren toe en mix 
het glad en romig. Giet de vulling op de 
koekbodem. Zet de springvorm in een braadslede 
en vul deze met een laag van 2-3 cm kokend water. 
Plaats dit midden in de oven en bak 60 minuten tot 
de taart stevig is, maar nog wel zacht. Meng de 
zure room en 1,5 eetlepel suiker goed door elkaar 
en bestrijk hiermee voorzichtig de bovenkant van 
de cheesecake. Plaats de cake nog 10 minuten in 
de oven. Laat de cheesecake afkoelen en zet 
minimaal 4 uur in de koelkast. Breng voor de 
koffiekaramelsaus 150 ml water aan de kook. Voeg 
4 eetlepels oploskoffie en de fudge toe. Laat de 
fudge smelten en laat inkoken tot een stroperige 
saus. Bestrooi de cheesecake vlak voor het 
serveren met cacaopoeder en serveer met de 
koffiekaramelsaus.  

Vis in Thaise citroensaus 
Vorige week heb ik een uitstapje met de trein naar 
Den Haag gemaakt. Na een museumbezoek wilde 
ik nog even in het centrum wat winkelen. Mijn plan 
was om ook bij China Town terecht te komen. Dit 
ligt achter de Bijenkorf. Het is echt bijzonder om 
daar eens rond te kijken, en natuurlijk een Toko te 
bezoeken. Gelukkig had ik alleen maar een niet te 
grote rugzak bij me en bleef het bij enkele 
bescheiden koopjes waar ik al langer naar op zoek 
was. Anders wordt het sjouwen, het moet wel leuk 
blijven zo’n uitstapje. Ingrediënten die in Meppel 
niet of moeilijk te vinden zijn, komen als vanzelf in 
mijn winkelmandje.  Natuurlijk zullen er nu mensen 
zijn die zeggen dat via internet dit allemaal onder 
handbereik is, maar het sfeertje in een toko in 
China Town wil ik ook graag proeven. Nu wil ik een 
recept met een oosters smaakje aanbevelen. Een 
tijdje geleden las ik dit recept van Klaas Klasma 
(bedankt Klaas!) en wij hebben het al twee keer 
klaar gemaakt. Ik kan het iedereen aanbevelen, wij 
vonden het erg lekker. 
Ingredienten: 
600 gram witvis voor 4 porties 
Viskruiden, of wat u lekker vindt 
2 eetlepels olie  
Voor de saus: 
2 eetlepels olijfolie  
Sap van een citroen 
1 of 2 eetlepels vissaus  (bij gebruik van vissaus 
hoeft u niet met zout te kruiden) 
2 bosuitjes in ringetjes gesneden 
3 tenen knoflook uitgeknepen 
1 rode peper, zonder zaadjes, fijn gesneden. 
3 of 4 eetlepels kokosroom (kokosroom wat over is 
kunt u in kleine porties invriezen) 
1 theelepel bruine suiker 
Doe alle ingrediënten voor de saus in de sauspan. 
Maak de visfilets droog. Verhit de olie in de pan en 
leg de filets in de hete olie, bestrooi ze dan met 
kruiden. Bak de filets tot ze bruin aan de onderkant 
zijn. Draai ze om en bak ze nog een minuut. 
Verwarm nu de saus  in de sauspan, laat het niet 
koken. Giet de warme saus over de visfilets in de 
pan en laat het nog 5 minuten staan.  
Schep de vis met de saus op de borden. Lekker met 
rijst er bij. 
 
Eet lekker, 
 
Hay Janssen  
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Baggerklus watergangen woonwijk 
Oosterboer Meppel geklaard 
 
Het omvangrijke baggerwerk in woonwijk 
Oosterboer in Meppel is door het waterschap 
afgerond. In totaal is circa 6.000 m3 bagger 
verwijderd en afgevoerd naar een officiële 
stortplaats.  Ook zijn de duikers schoongemaakt, 
waardoor de doorstroming weer optimaal is.   

 
Het baggerwerk is uitgevoerd met de inzet van 
machines. Dit heeft onvermijdelijke schade 
veroorzaakt zoals spoorvorming en kapotte 
bermen. Dit geldt ook voor het reguliere maaiwerk 
dat vorig najaar is uitgevoerd. Al deze schade 
herstelt het waterschap zo spoedig mogelijk als de 
weersomstandigheden dit toelaten.  

 
Het waterschap plaatste onlangs een grote 
tekening in het winkelcentrum Oosterboer, waarop 
de locaties met te herstellen schade staan 
aangegeven. Voor informatie over eventueel niet 
vermelde locaties kan contact worden opgenomen 
met de directievoerder van het waterschap: Jaap 
Ruiter, tel. 088 – 2331 721, e-mail: 
jaapruiter@wdodelta.nl 
 
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
onderhoudt veel watergangen in het stedelijk 
gebied van Meppel met de kraan en/of de 
maaiboot. Door de vorming van bagger wordt de 

waterdiepte steeds minder, neemt de 
waterkwaliteit af en wordt het werken met de 
maaiboot steeds moeilijker. Reden voor het 
waterschap om vanaf eind oktober 2017 een aantal 
watergangen in de wijk Oosterboer uit te 
baggeren.  
 
Wat het waterschap doet en waarom 

 
Sinds 1995 is het waterschap 
verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de 
meeste sloten en vijvers in de 

Oosterboer. Het Waterschap zorgt voor de juiste 
waterpeilen in de sloten en vijvers door water af- 
en aan te voeren, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van diverse stuwen en waterinlaten in de 
wijk. Het overtollige water wordt afgevoerd via het 
gemaal Oosterboer naar de oude Hoogeveense 
vaart.  
De sloten en vijvers worden gemaaid om er voor te 
zorgen dat de wateraan- en afvoer niet wordt 
belemmerd. Op de meeste plekken gebeurt dit 
meerdere keren per jaar, afhankelijk van de 
hoeveelheden waterplanten die de waterdoorvoer 
kunnen stagneren.  
Bij het maaiwerk wordt rekening gehouden met de 
flora en faunawet. De oevers worden daarom 
alleen tijdens de laatste maaironde in het najaar 
geheel gemaaid. 
Het Waterschap heeft met de gemeente Meppel 
de afspraak dat zij het vrijkomende materiaal 
opruimen. De gemeente heeft daarvoor een 
aannemer ingehuurd. Wanneer bewoners vragen 
of opmerkingen hebben over het beheer en 
onderhoud in de Oosterboer, dan kunnen ze 
contact opnemen met de gebiedsbeheerder 
Miranda Borst via 088 233 1200 of 
info@wdodelta.nl 
 
Het Waterschap zorgt ook voor veilige dijken, 
bescherming tegen hoog water, voor schoon en 
voldoende water voor de natuur en landbouw, etc.  
Bewoners zullen zich vast nog wel het hoge 
waterstanden herinneren in de Oosterboer in 
1997. Door het gereedkomen van de wateropvang 
Engelgaarde en Dwingelderveld is er in onze wijk 
geen last meer van hoog water.   
Meer over werkzaamheden van het Waterschap 
kunt u lezen in volgende wijkkranten. 
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Nieuw: het “9e jaar” op kwadraatafdeling de Akker 

De kwadraatafdeling van CBS de Akker in Meppel heeft dit jaar 
iets nieuws gekregen: “Het 9e jaar”. Dit houdt in dat kinderen die 
de lesstof van groep 8 al hebben gehad toch nog een jaar kunnen 
blijven. 

Het kwadraat wil kinderen de mogelijkheid geven om op de basisschool te blijven omdat ze bijvoorbeeld zich 
nog niet klaar voelen voor de middelbare school. Om nog een extra jaar “te rijpen” Daar hebben de 
leerkrachten van het kwadraat dus iets op bedacht: Het 9e jaar. Hierbij zorgen ze ervoor dat de kinderen 
genoeg nieuwe dingen kunnen leren zonder dat ze alles weer herhaald krijgen in het eerste jaar op het 
voortgezet onderwijs en dat ze dus ook niet al meteen voorlopen op die nieuwe school. De opdrachten zijn 
uitdagend en zijn niet standaard. 

In het begin van het jaar kunnen de kinderen een soort test invullen met dingen zoals taal en rekenen, daaruit 
werd dan gehaald wat ze nog moesten leren of lastig vonden. Daarvoor heeft de leerkracht dan opdrachten. 
Dit schooljaar is een soort testjaar voor het 9e jaar en op dit moment zijn er 2 kinderen in het 9e jaar. Één 
leerling heeft alles al van groep 8 gedaan en de andere alleen taal/spelling op groep 8 niveau. De opdrachten 
zijn bijvoorbeeld dat ze een lijst moeilijke woorden moeten leren en daar dan die week daarna een overhoring 
op krijgen. Of ze schrijven een artikel welke uiteindelijk geplaatst moet worden. Momenteel werken ze aan 
geofictie. Ze bedenken dus een eigen land en werken deze volledig uit. Verzinnen een telsysteem, geldvaluta, 
volkslied etc. 

Het is ook niet zo dat ze in een aparte groep zitten en niet mee doen met de dingen die de anderen doen, 
alleen komen ze eens per week bij elkaar om de opdrachten te bespreken. Tijdens de instructies en werktijden 
van de normale groep kunnen zij dus gewoon met hun eigen opdrachten bezig.. De leerkrachten van het 
kwadraat hopen dat het goed uit pakt en dat er veel uitdaging zit in de opdrachten. 

Geschreven door 1 van de leerlingen van de Kwadraatafdeling. 

 

                         
Wij zijn groep 3 en wij zijn heel goed in lezen. 
We hebben een woordzoeker gemaakt, kunnen jullie alle woorden vinden? 
Groetjes van groep 3. 
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DE GROETEN VAN GROEP 4 

 

 
 
 
 

Wat Speelt in Beeld (groep 8) 
 

Wat is wat speelt in beeld? 
Wat speelt in beeld is een kort filmpje die onze week 

in ongeveer 3 minuten laat zien. 
Wat speelt in beeld zijn afleveringen op het youtube 

kanaal van de Akker. Elk nieuw schooljaar is een 
nieuw seizoen, we zijn nu al bij het vierde seizoen. 

Korte uitleg 
We doen altijd een korte intro waarbij we ons even 
voorstellen, daarna komen de filmpjes van wat we 
die week deden. Aan het eind van de week en als 
alle filmpjes zijn klaar, doen we nog een foto of 

video waarin we nog even doei in zeggen. 
Hoe maken we wat speelt in beeld? 

We filmen per keer ongeveer 10 seconden, dan 
kijken we even of het filmpje goed is en dan gaan we 

weer bezig met wat we aan het doen waren . Aan 
het eind van de dag doen we snel nog even de 

klassendienst en daarna gaan we de filmpjes die we 
die dag hadden gemaakt bewerken op I Movie.  

 
Dit jaar heb ik een aflevering samen met Diede 

gemaakt.  
Deze kun je vinden via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJPO3g35T_M

Kwadraat A 
Op de kwadraatafdeling hebben we een praat in 
het kwadraat gehad over asfalt, waarna we een 
bezoek mochten brengen aan het bedrijf KWS 
Koudasfalt. Kwadraat A vertelt over aspecten 

horend bij het maken van Asfalt. 
Asfalt 

Er zijn verschillende soorten asfalt. Meestal 
gebruiken ze voor fietspaden rood asfalt. En ze 
doen de wegen altijd zwart. Soms doen ze voor 

fietspaden ook wel eens geel. Er bestaat ook 
blauw asfalt. Steenasfalt is een mengsel van zand, 

leem en asfalt en wordt gebruikt in weg- en 
waterbouw.  

Weet u nu hoe asfalt wordt gemaakt? 
Hiervoor gebruiken ze ook bitumen. Bitumen is 
viskeus elastisch. Dat betekent dat als je het uit 

elkaar trekt, dat het dan uit rekt. Als u al uw 
kracht gebruikt valt het uiteindelijk uit elkaar. Als 

het asfalt klaar is gaan ze het met een machine 
over het gedeelte waar het nieuwe asfalt moet 
komen. Ze moeten het eerst testen met en slip 

test. Als het asfalt sterk genoeg is kunnen de 
auto’s er veilig op rijden. 

Wat vinden we van de wegen in de Oosterboer? 
Ook rondom kindcentrum de Akker zijn er wegen 
te vinden waar asfalt gebruikt is. Vooral als je de 
wijk in komt rijden. Het asfalt vinden we er goed 

en onderhouden uit zien. Extra asfalt wegen 
aanleggen vinden wij niet nodig. 
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Vrijdag 2 februari was er 
weer een goed bezochte 
kinderclub in het buurthuis. 
De kinderen maakten een 
bloempot met bloempjes. 
Op de vrijdagavond in de 
oneven weken organiseert 

BSV Ezinge de kinderclub. De kinderen zijn welkom 
van half zeven in het buurthuis. 
 
Een dag later vond het darttoernooi plaats. 
De facebook pagina van de Buurt- en 
speeltuinvereniging maakt melding van een 
geslaagd toernooi.  
 

 
Grote belangstelling voor het darttoernooi 

Foto: Facebook BSV Ezinge 
 
Uitslag van de winnaarsronde  
1. R. de Jonge  
2. J.. Nieuwbroek  
3. S. Knoop 
 
Uitslag verliezersronde 
1. C de Jong  
2. L. Groen 
3. A. Kuik 
 
 

 
 
Activiteiten Boerhoorn Jeugd en 
activiteitencommissie 
10 mrt NL Doet 
17 mrt Disco t/m 9 jaar 18.30 - 20.00 uur  

en t/m 13 jaar 20.00u - 22.00uur 
24 mrt Bingo 20.00uur 
31 mrt Paasmiddag 14.00 uur 

04 apr Kinderknutselmiddag 14.00 – 16.00 u. 
14 apr Disco t/m 9 jaar 18.30 - 20.00 uur  

en t/m 13 jaar 20.00u - 22.00uur 
18 apr Kinderknutselmiddag 14.00 – 16.00 u. 
28 apr Kinderfilm 14.00-16.00/17.00 
02 mei Cupcakes versieren 14.00-16.00u 
09 mei Voor Moederdag knutselen 14.00-16.00u 
16 mei Kinderknutselmiddag 14.00 – 16.00 u. 
19 mei Disco t/m 9 jaar 18.30 - 20.00 uur  

en t/m 13 jaar 20.00u - 22.00uur 
26 mei Bingo 20.00u 
30 mei Kinderknutselmiddag 14.00 – 16.00 u. 
02 juni 40 jaar W.V.O.  
06 juni Voor Vaderdag knutselen 
16 juni Disco t/m 9 jaar 18.30 - 20.00 uur  

en t/m 13 jaar 20.00u - 22.00uur 
27 juni Kinderknutselmiddag 14.00 – 16.00 u. 
 
Vaste activiteiten 
Maandag Eetcafé         17.30 – 19.00  
  (van te voren aanmelden)  
  Biljarten        20.00- 23.00 
Dinsdag Gymnastiek  09.30 – 10.30 
Badminton 20.30 – 22.00 Gymzaal 
Woensdag Sportclub 20.30 – 22.00 

Gymzaal 
Bridge 20.00 – 23.00 (even 

weken) 
Donderdag Peuters  09.00 – 11.15 

Schaken 20.00 – 23.00 (even 
weken) 

Klaverjassen 20.00 – 23.00 
(oneven weken) 

Vrijdag Handwerkclub 10.00 – 12.00  
  (oneven weken) 

  Darten  20.00 – 24.00 
 
Jubileum 

 
Op 2 juni 2018 bestaat de 
wijkvereniging 40 jaar. We 
willen deze dag op gepaste 
wijze gaan vieren. Het 
programma is nog niet bekend, 
maar noteer de datum alvast! 

We gaan er een leuke dag van maken.  
Zodra het programma bekend is zullen we hier 
door middel van een flyer bekendheid aan geven 
en natuurlijk ook via de website en facebook van 
de wijkvereniging. 
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Klaverjasmarathon wijkvereniging 
Oosterboer  
 

 
 
De jaarlijkse klaverjasmarathon van de 
wijkvereniging de Oosterboer op zaterdag 27 
januari was ook dit jaar weer een groot succes. De 
opkomst was zeer groot. Met 56 personen was dat 
een record, maar tevens echt het maximum. 
We hadden het dit jaar eens anders aangepakt met 
de lunch. Deze keer eens geen soep met broodjes 
maar we hebben een foodtruck laten komen. De 
kaarters konden kiezen tussen een broodje 
hamburger of een broodje braadworst. Daarbij 
werd oma’s frieten geleverd. Doorsnee genomen 
beviel het de meesten wel, dus wie weet volgend 
jaar? 

 

Er werd gekaart met grote inzet 

Iedereen was keurig op tijd, dus konden we op tijd 
beginnen. ‘s Morgens 3 boompjes gespeeld en ’s 
middags nog eens 3 boompjes van 16. Al met al 
waren we om goed half 5 klaar voor de 
prijsuitreiking. We hadden 13 geld prijzen 
variërend van €5 tot € 50. Wat wel opviel was dat 
er van die 13 prijzen maar 1 van onze eigen 
klaverjasclub was, de andere waren allemaal voor 
de ‘buitenstaanders’.  

De man die de eer een beetje hoog hield voor ons 
was, Harry Brand op de 12de plaats. 
 
Ik noem hier alleen de eerste 3 winnaars. 
1ste Arend Kroes. 
2de Egbert Bouwknecht. 
3de Johan de Jong. 
 

 
Drukte voor de foodtruck  

 
Al met al dus weer een geslaagde dag, die wat mij 
betreft volgend jaar gewoon weer verder gaat. 
Ik dank jullie allemaal voor de gezellige dag en 
hopelijk tot volgend jaar op zaterdag 26 januari 
2019.  
 
Gert Thomas 
 

Sudoku 
 

  5 1         7 8 
    6       2     
      7 6         
  1       3   6   
  7 9 8           
2         1 5     
      2   6 3 5   
      5 1   7 9 4 
      4           
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Wijkvereniging promoot Fairtrade producten 

 
Begin februari ontvingen 
Bertha Nijhuis en Els Boesjes 
van Wijkvereniging 
Oosterboer uit handen van 
wethouder Gert Stam posters 
waarmee zij aangeven,  dat 
ze fairtrade producten 
gebruiken.  
De posters zijn ontworpen 
door Moira Power en Rijk 
Roozenbeek, leerlingen van 
Stad en Esch dat een 
fairtradeschool wil worden. 
Docent Peter Visscher heeft 
het maken van een ontwerp 

als keuzeonderwerp aangeboden voor het vak kunst algemeen. De wijkvereniging gaf aan behoefte 
te hebben aan een middel om te laten zien, dat ze fairtrade producten gebruiken. Zo toont de 
vereniging dat de leden zich niet alleen inzetten voor een beter bestaan van de mensen in de wijk, 
maar ook voor die van mensen in ontwikkelingslanden. De wijkvereniging haalt fairtrade koffie en 
thee bij de Wereldwinkel. Deelnemers aan het eetcafé krijgen gratis fairtrade koffie! 
De Werkgroep Fairtrade Meppel biedt beide kunstwerken aan aan organisaties en bedrijven die 
Fairtrade producten gebruiken. Deze kunnen zelf kiezen welk ontwerp ze willen gebruiken voor 
affiches om Fairtrade aan te prijzen. 
 
Koos de Vos gastkok bij Eetcafé 
 
Maandag 4 december was wijkwethouder Koos de Vos actief als gastkok in het eetcafé in de 

Boerhoorn. Samen met vaste vrijwilliger 
Hanneke Bandell bereidde hij voor de 
gasten rode kool met hachee en 
aardappelpuree. Deze hoofdmaaltijd werd 
gevolgd door een toetje dat bij iedereen in 
de smaak viel. Opnieuw kende het eetcafé 
een uitverkocht huis. De belangstelling is zo 
groot dat met ingang van 8 januari het 
eetcafé wekelijks zal plaatsvinden. Het 
aantal vrijwillige koks zal af en toe 
uitgebreid worden met een gastkok. De 
primeur was voor wijkwethouder De Vos 
die met groot enthousiasme de pollepel 
hanteerde. 

Het eetcafé draait boven verwachting! De Wijkvereniging heeft vier koks bereid gevonden om bij 
toerbeurt geheel vrijwillig te gaan koken. 
Aanmelding voor het Eetcafé minimaal de vrijdag van tevoren zodat de kok weet voor hoeveel 
mensen er gekookt moet worden. Bij verhindering graag tijdig afmelden! 
Aanmelden kan per mail: boesjes@concepts.nl Of telefonisch bij Bertha Nijhuis 0522-259295 of bij 
Els Boesjes 06-29263070. Aanvang: 17.00 uur, in de Boerhoorn Brandemaat 5. 
Kosten: €5 p.p. exclusief eventueel een drankje. Iedereen is van harte Welkom! 
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Speeltuinvereniging Oost End 
 
In de Ezingebuurt ontstond in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog de behoefte om een 
speeltuinvereniging op te richten. Het ‘witte 
zand’, een ruig terrein met wit zand en 
volkstuintjes was een prachtige speelplaats 
voor kinderen. Maar dat terrein tussen 
Hoogeveenseweg en Anjelierstraat en 
doorlopend naar de Rijksweg verdween door 
de aanleg van de Violenstraat en sportvelden.  
Het centrum van de wijk Ezinge, gevormd 
door de  vierhoek Papaverstraat-Tulpenstraat-
Anjelierstraat-Leliestraat is een schitterende 
locatie voor een speeltuin.  
 
Speeltuinvereniging Oost End, gelegen aan de 
Oostkant van Meppel, kent een goede start. 
Met vereende krachten, zoals op de 
archieffoto van Oud Meppel is te zien, wordt 
de tuin ingericht en een clubhuis gebouwd. 
Een groot aantal vrijwilligers graaft de 
fundering uit van het gebouw van waaruit vele 
activiteiten worden georganiseerd. Op 15 april 
1950 wordt de speeltuin geopend. Het motto 
is: ‘Wees geen krent, wordt lid van Oost End’. 
Als een gezin lid is, mogen de kinderen gratis 
naar binnen.  

 
Het uitgraven van de fundering voor het 

clubhuis. Foto: archief Oud Meppel 
 

Net als bij de andere speeltuinverenigingen in 
Meppel vormen een drietal pijlers de 
vereniging. Als eerste is dat natuurlijk de 
speeltuin zelf. Daar staan een glijbaan en 
roltonnen, waar je hard op moest lopen 
terwijl je je aan een stang vasthield. Links bij 
de ingang zijn een zandbak, een groot aantal 

schommels en nog wat speelapparaten. De 
tweede pijler is het winterwerk en de derde is 
de wandelclub. 
 

 
De opening van de speeltuin op 15 april 1950 

trekt talloze belangstellenden. 
Foto: archief Oud Meppel 

 
De tuin is omringd door een hek en ‘opa’s’, 
houden tijdens de openingsuren een oogje in 
het zeil. Als je speeltuin Oost End binnenkomt 
aan de kant van de Papaverstraat heb je links 
een gebouwtje, daarin het onderkomen van 
de oppasser. Twee bekende namen waren opa 
Wassens en opa Willem Karsten. Deze laatste 
is ook bekend van zijn (schoonmaak) 
werkzaamheden bij het toenmalige 
parkzwembad, waar zijn vrouw Ted Karsten 
achter de kassa zit. Het echtpaar woonde aan 
de Ezingerweg. Karsten is ook de man die 
maandelijks de contributie ophaalt. Dat 
gebeurt bijna huis-aan-huis want Oost End 
kent een groot draagvlak in de wijk.  
 

 
Een mooie opname van het inmiddels 

afgebroken clubhuis. 
Foto: archief Oud Meppel 

 



 

17 
 

Meteen rechts naast de ingang van de 
speeltuin komt wat later het speeltuingebouw 
waar allerlei activiteiten plaatshebben. Vooral 
in de wintermaanden vinden hier allerlei 
buurtclubjes onderdak. Die vormen een 
belangrijk onderdeel van de vereniging, ook 
wel het winterwerk genoemd. Bij Oost End 
houden de clubjes zich onder andere bezig 
met knutselen, handwerken, kaarten en 
bingo. Er is altijd wel wat te doen. Bekend zijn 
ook de lampionoptochten en 
vliegerwedstrijden met zelfgemaakte vliegers. 
 

 
Dat de speeltuinverening Oost End actief is, 

blijkt uit deze foto’s van een spelletjesdag en 
een vliegerwedstrijd met zelfgemaakte 

vliegers. Foto’s: archief Oud Meppel 

 
 
De vliegerwedstrijden worden in de jaren 
vijftig gehouden waar nu het hoofdveld van 
Alcides ligt. De buurtbewoners bouwen grote 
vliegers waarvoor soms paaltjes in de grond 
worden geslagen om het touw aan vast te 
maken, want de trekkracht van deze 
reuzenvliegers is enorm. 
 
Eén van de eerste voorzitters van Oost End is 
Jan de Zwaan, destijds woonachtig aan de 
Ezingerweg. Hij introduceert de toverlantaarn 

en later de filmprojector en verzorgt in het 
speeltuingebouw filmvoorstellingen voor de 
jeugd van Ezinge. Die kunnen kijken naar 
lachfilms van de dikke en de dunne, Olivier 
Hardy en Stan Laurel, Abbott en Costello en de 
Engelse komiek Norman Wisdom.  
Ook koopt De Zwaan, een actieve organisator, 
de bibliotheek op van boekhandel Bouwman 
(nu Bruna), toen die daar mee ophield. De 
boeken kunnen geleend worden door leden 
van de speeltuin en staan in het 
speeltuingebouwtje.  
 
De meeste speeltuinen in Meppel hebben een 
eigen wandelclub. De deelnemers lopen 
tochten in Meppel en omgeving zoals de 
Krentenbloesentocht in Dwingeloo, maar ook 
de Airborne wandeltocht in Oosterbeek. Voor 
kinderen in de jaren vijftig en zestig een 
geweldige belevenis. Meppel kent ook in die 
tijd al de Avondvierdaagse, maar ook de 
Meppeler Torentocht beide georganiseerd 
door de PSVM (Politie Sportvereniging 
Meppel) en de PTT tocht. Wandelvereniging ’t 
Meugien organiseert de Silotocht en de 
Najaarstocht. Jeugdland zet jarenlang de 
Havelter Hunebeddentocht uit.   
 
Bazaar 
Om de contributie laag te houden en extra 
geld in kas te krijgen organiseren de 
gezamenlijke speeltuinverenigingen, verenigd 
in de Meppeler Speeltuinfederatie, jaarlijks 
een driedaagse Bazaar. In de markthal wordt 
daarvoor op donderdag, meteen na de 
varkensmarkt, het middelste deel ingericht 
met kramen. Vrijdag is dan de opening. De 
bazaar kent de gebruikelijk attracties als 
touwtje trekken, windbuks schieten, 
ringgooien en dergelijke. Grote attracties zijn 
het Rad van Avontuur en het Lichtnamenspel. 
Dat spel staat meestal opgesteld meteen bij 
de ingang. Een nijvere knutselaar had twee 
lichtbakken gemaakt waarbij op de linkerbak 
beurtelings de voornamen van in die tijd 
bekende sporters verschijnen en op de 
rechterbak de achternamen. Zo kan het 
gebeuren dat je prijs had met de naam Jeen 
Wagtmans of Wout van Est. De prijzen zijn 
ingekocht bij of beschikbaar gesteld door 
middenstanders. Ook de leden van de 
speeltuinverenigingen brengen prijzen in. 
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Vaak zijn dat conserven of huishoudelijke 
gebruiksvoorwerpen.  
 
Op 29 mei 1984 is Buurt- en 
Speeltuinvereniging Ezinge opgericht. BSV 
Ezinge neemt voor wat betreft de organisatie 
van activiteiten voor een belangrijk deel de rol 
over van Oost End.  
Het eerste onderkomen is in een noodlokaal 
van de voormalige Ezingeschool. Later komt er 
nieuw clubhuis aan de Leliestraat, op de plaats 
waar ooit twee houten gebouwen stonden 
verbonden door een overkapping, die af werd 
gesloten door houten hekken. Hieronder was 
de toegang tot het Alcidesveld. Het 
rechtergebouw was de kantine van Alcides. 
Het linker gebouw had aan het eind een grote 
zaal waar onder andere de judovereniging 
MOTO (Meegeven Om Te Overwinnen) 
trainde. Ook was er in de jaren zestig de 
Jeugdsoos De Kafferkraal van Jelle van der 
Kolk. 
 
Wie nu een kijkje neemt in het hart van de 
Ezingebuurt zal niets meer aantreffen wat aan 
speeltuinvereniging Oost End herinnert. De 
opstallen zijn jaren geleden met de grond 
gelijk gemaakt. Het hekwerk is verdwenen en 
dat geldt ook voor speeltoestellen van de 
vroegere speeltuin die heden ten dage niet 
meer aan de aangescherpte veiligheidseisen 
zouden voldoen. De speeltoestellen die er nu 
staan, zijn geplaatst door de gemeente  
Meppel en die vormen opnieuw een prima  

speelplek. Van de oorspronkelijke situatie uit  
de jaren vijftig en zestig is dus niets meer 
over. Het enige wat rest aan Oost End zijn de 
herinneringen aan een zeer actieve 
speeltuinvereniging. 
 

 
De huidige speelplaats in het hart van de 

Ezingebuurt 
Foto: Alco Boesjes Creafragma 

 
Meppeler speeltuinverenigingen 
Bijna elke wijk in Meppel kent een 
speeltuinvereniging meestal genoemd naar 
de ligging. Naast Oost-End, later dus Buurt-  
en speeltuinvereniging Ezinge, zijn dat de 
Ambonstraat, ’t Meugien, Rond de 
Watertoren, Jeugdland (Haveltermade) en 
Reestoevers (Koedijkslanden). 
De wijken Oosterboer, Berggierslanden en 
Nieuwveense Landen hebben geen 
speeltuinvereniging. 

 
Een overzicht van de speeltuin met de grote glijbaan op de voorgrond. Het clubhuis heeft de ingang 

aan de Papaverstraat. Foto: archief Oud Meppel 
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Meppelvoorelkaar 
Samenwerking tussen de verschillende 
Wijkplatforms in Meppel en de dorpsvereniging 
Nijeveen heeft geleid tot de website 
Meppelvoorelkaar. Deze website is dé plek waar 
alle vrijwillige inzet en hulpvragen te vinden zijn 
binnen de gemeente Meppel. 

 

 

 
Het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge heeft tot doel 
de leefbaarheid in de wijken Oosterboer en Ezinge 
te verbeteren door middel van overleg en 
samenwerking tussen belanghebbende partijen. 
Het betrekken en activeren van buurtbewoners is 
daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
 
Het Wijkplatform heeft een wijkanalyse uitgevoerd 
om te weten te komen wat er leeft in de beide 
wijken. Waar liggen behoeften, wensen en 
talenten van de inwoners? 
 
Aan de hand van de uitkomsten van de wijkanalyse 
is tot nu toe gewerkt aan een drietal speerpunten: 
Het versterken van het (zelf)beheer van het groen. 
Verbindingen leggen in de wijken: vraag en aanbod 
bij elkaar brengen. In nauwe samenwerking met de 
andere wijkplatforms is hierdoor ‘Meppel voor 
Elkaar’ opgericht. 
Aanpak van knelpunten, waaronder 
verkeersknelpunten. 
 
Drie werkgroepen, groen, verbinding en 
communicatie, zijn vervolgens aan de slag gegaan.  
 
Tijdens het wekelijks spreekuur van het wijkteam 
bestaande uit de wijkagent, sociaal werker, 
woonconsulent van Woonconcept en wijkregisseur 
kunnen mensen nieuwe voostellen en ideeën 
inbrengen. 
 
Het spreekuur wordt elke dinsdag van 13.30 tot 
15.30 uur gehouden in het Wijkpunt Oosterboer-
Ezinge in De Beemd. 
 
Vier keer per jaar wordt de Wijkkrant huis aan huis 
bezorgd met daarin aankondigingen en de laatste 
ontwikkelingen. 
Bekijk onze website voor meer informatie: 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
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